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Jsme jediná účetní společnost, která na základě vlastních podnikatelských zkušeností automatizuje zpracovávání 

účetnictví a daní pro malé a střední podnikatele v České 
republice. 

 
Respektujeme současné hodnoty, čistě papírový obor měníme 
na virtuální-ekologický, věříme ve správný Work-Life balance. 

 
Stářím jsme sice start-up, ale pár úspěšných firem jsme již 

postavili a zkušeností máme dost. A s Tebou teď budeme ještě 
lepší.                                                                         

 
 

FINANČNÍ ÚČETNÍ – Praha nebo Plzeň 
 

• Máš spoustu zkušeností, v účetnictví jsi profík a hledáš nové výzvy? 

• Rád/a by ses posouval/a v oboru ještě dál? 

• Upřednostňuješ neformální prostředí a lidi, se kterými pracuješ? 
 
Pokud ano, pak hledáme právě tebe - fajn parťáka, který s námi dovede nejen máknout, ale půjde s námi rád i po 
práci - za sportem nebo jen tak na drink. 
 

Co Tě u nás čeká? 

• vedení účetnictví svěřených klientů a 
komunikace s nimi 

• kontakt s úřady 

• spolupráce s našimi daňovými poradci 

• konzultace s IT oddělením při vývoji 
technologií na automatizaci účetnictví 

 

Bez čeho se u nás neobejdeš? 

• praxe se samostatným vedením účetní 
agendy 

• zvládneš zpracovat přiznání k DPH a silniční 
dani 

• umíš sestavit účetní závěrku a zpracovat 
přiznání k dani z příjmů 

• znáš české účetní standardy 

• jsi pečlivá/ý a máš rád/a ve věcech pořádek 

• vnímáš stejně jako my, že klient je partner, a 
podle toho s ním jednáš 

 

Co se Ti u nás bude hodit? 

• veselá a bystrá mysl 

• zkušenost s klientským vedením účetnictví 

• IFRS pro tebe není nic neříkající zkratka 

• domluvíš se s klientem (slovem i písmem) 
anglicky nebo německy 

• znalost účetního programu ESO 

 

Co u nás v Trivi získáš? 

Nabízíme příležitost být součástí přátelského týmu s velkými ambicemi v oblasti, která má budoucnost - automatizace. 
Kromě toho se můžeš těšit na: 

• možnost odborného růstu a postupu 

• prostředí rychle se rozvíjejícího start-upu 

• kanceláře s výbornou dostupností - Praha 
2 Vinohrady nebo Plzeň - Jižní předměstí 
(výběr místa výkonu práce je na Tobě) 

• práci na plný úvazek 

• nástup - čí dřív tím líp 

• sami se rádi rozvíjíme a tak oceníme i Tvoje 
postřehy a nápady, a zároveň Tě budeme 
podporovat v dalším vzdělávání 

• work-life-balance pro nás není jen prázdné 
slovo - využíváme občasnou práci z domova 
a pružnou pracovní dobu 

 
 
Zaujali jsme Tě? Napadají Tě další otázky? 
Pojď zjistit, jestli jsme na stejné vlně a ozvi se nám na kariera@trivi.com. Rádi si s Tebou popovídáme! 
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